
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. május 14-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey 

Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentését kérte: Kálmán László 

Vendég: Ambrózi Gergely 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

51. K-E-R épületi bútorok: Az EHK 12.000.000 Ft-ot költ a K-E-R épületben lévő közösségi 

helyiségek bebútorozására. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

52. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK felkéri a Diákközpontot, hogy a tábor 

vizesblokkjai kicserélésének terveztetését készítse elő. Emellett kéri a tábori használati 

eszközök kicserélését, felújítását, wifi rendszer kiépítését.  (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

53. Kollégiumi felújítási keret: Az EHK megszavazta a következő ügymenetet: 2009. május 

31-ig a KHK-knak el kell küldeniük mit szándékoznak felújítani a 2-2 milliós felújítási 

keret terhére, majd 2009. december 31-ig el kell végezni ezen munkákat. (16 igen-0 nem- 0 

tartózkodás)  

54. Kollégiumi szobákban történő karbantartási feladatok: Az EHK azt az álláspontot 

képviseli, hogy a kollégiumi szobákban történő karbantartási munkák csak a hallgató vagy 

hallgatói képviselő vagy kollégiumi mentor jelenlétében végezhetőek el. (10 igen- 0 nem- 6 

tartózkodás) 

55. Balatonlellei kerékpárok felújítása: Az EHK megbízta a KSK HK-t, hogy 150.000 ft 

összegben újítsa fel a Balatonlellei Ifjúsági Tábor kerékpárjait. (15 igen- 1 nem- 0 

tartózkodás) 

56. KSK HÖK SZMSZ Szmsz: Az EHK elfogadta KSK HÖK SZMSZ-ét. (15 igen-0 nem- 1 

tartózkodás) 



 

 

57. 2009-es BME fesztivál: Az EHK elfogadta a 2009-es BME fesztivál költségvetésének 

előzetes koncepcióját azzal a feltétellel, hogy Orbán Balázs tájékoztatja majd az EHK-t 

amint kialakult a Nagyszínpad végleges programja. (15 igen- 0 nem -1 tartózkodás) 

58. Műsajt SZMSZ: Az EHK elfogadta a MŰSAJT SZMSZ-t, ami a HÖK Alapszabály 

mellékletét képezi. (15 igen- 0 nem – 0 tartózkodás) 

59. Reggatán győztes csapat tagjai: Az EHK 50.000 Ft-os jutalomban részesíti a regattán 

győztes csapat hallgatóit. (10 igen- 0 nem -0 tartózkodás) 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy a hétfői 

operatív értekezleten áttekintették a következő Szenátusi ülés anyagait: BME beszámoló, 

TVSZ módosítás. Kedden rendkívüli operatív értekezleten vett részt, ahol eldöntötték, új 

pályázatot írnak ki a gazdasági és műszaki főigazgató posztra, s ezt a jelenlegit 

eredménytelennek nyilvánítják.  

1.2 Bohák András 2008. május 11-én (kedden) dr. Andor György általános rektorhelyettes 

úrral és Péhl Gáborral együtt részt vett egy tárgyaláson a XI. kerületi főépítésszel. Itt a 

Hauszmann utcai ingatlan sportcélú felhasználás alóli kivonásáról tárgyaltak. (Jelenleg úgy 

néz ki, hogy a folyamat kb. 1 évet vesz igénybe). Emellett beszéltek a Bogdánffy utcai 

sporttelepen létesítendő könnyűszerkezetes röplabdacsarnokról is. Bohák András 

elmondta, hogy elkészült a Bogdánffy utcai sporttelep értékbecslése, így hamarosan sor 

kerülhet a BME és ELTE területeinek elválasztására.  

1.3 Bohák András beszámolt a hétfői MŰSZAK ülésen történtekről. Arra kérte a karokat, 

hogy törekedjünk a szakkollégiumokkal való jó kapcsolat fenntartására.  

1.4 Bohák András és Orbán Balázs beszámolt a MAFC Küldöttközgyűlésen történtekről. 

Elmondták, hogy Hamvas Mihály lett a felügyelőbizottság új tagja, illetve Vincze Pál lett 

az elnök. A közgyűlésen Halm Ottó és Hegyháti József (volt elnök) is beszédet mondott.  

1.5 Bohák András elmondta, hogy hamarosan elkészül a nyelvoktatással kapcsolatos 

hivatalos tájékoztató anyag, amit majd hirdetni kell.  

1.6 Bohák András elmondta, hogy elkészült a Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló 

rektori utasítás. Erről levélben tájékoztatta a kari HÖK-elnököket. Arra kérte a kari 

képviselőket, hogy 2009. május 21-éig küldjék be neki azon hallgatók listáját, akiknek 



 

 

vagyonnyilatkozatot kell tenniük (hallgatói képviselők; szociális, ösztöndíj, kollégiumi 

bizottságok tagjai). 

1.7 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy a 

tegnapi nap folyamán rendben lezajlott a Demján Sándor ösztöndíjjal kapcsolatos 

ellenőrzés. Az ellenőrzést végrehajtó Ács Tamás úr elmondta, hogy a nyár folyamán sor 

kerülhet a pályázat esetleges átalakítására. Rozgonyi Eszter elmondta azt is, hogy 

elkészült a Pénzügyi Ügyrend első verziója, amit a Belső Juttér Bizottság áttekint majd. 

Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t a következő félévi szociális támogatás pályázatok 

elbírálásának módjáról. Az új Egységes Szociális Rendszer a nyár folyamán készül el, így 

a mostani időszakban csak a kollégiumi felvételhez szükséges szociális helyzet felmérése 

történik majd meg (ahol erre igény van). S a szociális pályázatokra nyár végétől lehet majd 

jelentkezni.  

1.8 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy az EBME 

elbírálása még a héten folyik. A következő ülésre érkezik az EBME és a Bécsi ösztöndíjak 

eredményével kapcsolatos előterjesztés.  

1.9 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Előterjesztette a nyári 

kollégiumi díjakkal kapcsolatos javaslatot (1. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 

egyhangúlag 15-0-0 arányban elfogadta, azaz a nyári kollégiumi díjakat 19.000 Ft/ 22.000 

Ft-ban állapította meg. Az emelésre azért kellett sort keríteni, mert a közüzemi díjak 23%-

kal emelkedtek. Paragi Miklós előterjesztette a GMF SZMSZ módosítását (2. csatolt 

dokumentum). Az SZMSZ-be bekerül, hogy az EHK egyetértésével rektori utasítás készül 

a Kollégiumok Osztály ügyrendjéből. Ezen módosító javaslattal együtt az EHK 15-0-0 

arányban elfogadta a GMF SZMSZ módosítását. Paragi Miklós a mai nap folyamán részt 

vett a Kollégiumok Osztály vezetői értekezletén. Itt szó volt a Kollégiumi házirendekről; a 

Neptun rendszeren keresztül történő nyári kollégiumi jelentkezésről; a garanciális 

bejárásról; monitoring rendszerbe felvitt hibákról a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán 

kollégiumokkal kapcsolatban. Paragi Miklós részt vett egy egyeztetésen Csőke Rita 

jogtanácsos asszonynál a házirendekkel, a kollégiumi mentor-hallgató gondnok 

pályázatokkal illetve a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzattal kapcsolatban. A következő 

félévtől kezdve valószínűleg megszűnik a hallgatói gondnok poszt; lesz lehetőség arra 

,hogy a hallgatóval ne kelljen szerződést kötni, de a munkájáért cserében ingyen lakhasson 



 

 

a kollégiumban; lesz egy vezető mentor, akinek megbízatása egy éves időtartamra szól 

majd. A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatban rögzítésre kerülhet majd a 

büntetőpontrendszer. S bizonyos számú büntetőpont esetén a hallgató ellen fegyelmei 

eljárást lehet majd indítani. A 2%-nak megfelelő a kollégiumban nyáron is benntartózkodó 

kari Hallgatói képviselők listáját a jövő hét folyamán el kell küldeni Paragi Miklósnak. 

1.10 Keresztes Péter emlékeztette a tagokat, hogy a holnapi nap folyamán Egyetemi Gazdasági 

Bizottsági ülés lesz. Emellett Keresztes Péter elvállalta, hogy legkésőbb 2008. május 28-

ai EHK ülésre elkészíti a 2008-as év gazdasági beszámolóját.  

1.11 Kulcsár Bence elmondta, hogy elkészült az ide jelentkező hallgatóknak szóló honlap, 

hamarosan elküldi ez elérhetőségét mindenkinek. Van egy TÁMOP pályázat, ami műszaki 

anyagok digitalizásával kapcsolatos. Így Kulcsár Bence és Bohák András megírja ezt a 

pályázatot.   

1.12 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Előterjesztette a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor alapvető használati eszközeivel (hitelesített mérleg, konyhai 

hűtő, tálca, étkészlet, matrac és rájuk huzat) kapcsolatos felújítások költéségét (3. csatolt 

dokumentum). Az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, 

hogy 2.320.000 Ft-ot költ ezen felújításokra. A WIFI rendszer kiépítésével, és új 

ágyneműk beszerzésével kapcsolatos előterjesztés később érkezik majd.  

1.13 Hamvas Mihály részt vett az Egyetemi TDK bizottság ülésén. A korábban elmondottakkal 

ellentétben nem került sor új vezető megválasztására.  

1.14 Orbán Balázs beszámolt a rendezvények területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán megtartotta az első megbeszélést a BME fesztivállal kapcsolatosan. Itt három kar 

(TTK, VIK, VBK) nem képviseltette magát. 2009. május 21-én 16:00-tól ismét 

megbeszélést tart, és kérte, hogy minden kar képviseltesse magát.  

1.15 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban történtekről. Beszélt a 

mentorprogramról és az Adótörvényről.  

  

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a Műhelyben lesz egy külön melléklet a 

létesítménykoncepcióról, illetve a 8 dékánnal és Andor Györggyel is készítenek majd 

interjút. . 



 

 

2.2 Bohák András és Medvey Ádám a holnapi nap folyamán egy egyeztetésen vesz részt 

Szabó Mihály KTH igazgatóval. Itt a köztársasági ösztöndíjról, a Neptunos alkalmazottról 

és a gólya cd-ről egyeztetnek majd. 

2.3 Medvey Ádám beszámolt az ide felvett hallgatóknak küldendő tájékoztató CD-vel 

kapcsolatos egyeztetéseiről. Az EHK-ból 2-en azt támogatták, hogy lehessen ebből a 

projektből profitra szert tenni, 11-en arra szavaztak, hogy ne legyen nyereséges a dolog, 

míg 2 fő tartózkodott. Az EHK tagjai közül 5-en szeretnék, hogy megjelenjen a Diákhitel 

hirdetőként a CD-n; 7-en nem; míg 3 fő tartózkodott. A fentiek alapján a gólya CD-t ebben 

az évben egyedül a Microsoft készíti el, amennyiben az ezirányú tárgyalások sikeresek 

lesznek. 

2.4 Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta, hogy az Egyetemi Gazdasági Bizottság 

ülésén Angyal Róbert helyett Paragi Miklós vegyen részt.  

 

Határidők: 

1. 2009. május 31.:a kollégiumok felújítására vonatkozó igények beküldése Paragi 

Miklósnak. (2-2 milliós felújítási keret) 

2. 2009. május 21. Vagyonnyilatkozattot tevő hallgatók listájának beküldése Bohák 

Andrásnak. 

3. 2009. május 28. : 2008-as EHK gazdasági beszámoló elkészítése. 

 

Határozatok: 

60. Nyár kollégiumi díjak: Az EHK 2009. nyarára a következő kollégiumi díjakkal ért egyet: 

19.000 Ft/ 22.000 Ft (nem PPP-s/PPP-s kollégiumok). (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

61. GMF SZMSZ: Az EHK egyetért  a GMF SZMSZ módosításával, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a Kollégiumok Osztály ügyrendjéből az EHK egyetértésével rektori utasítás 

készül.(15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

62. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK2.320.000 Ft-ot költ a Balatonlellei Ifjúsági 

tábor alapvető használati eszközeinek felújítására.. (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás ) 

63. Gólya CD: Az EHK álláspontja szerint az ide felvett hallgatóknak küldendő tájékoztató 

CD-t a Microsoft készíti el, és a projekt nem lehet nyereséges; a CD-n nem jelenhet meg 

hirdetőként a Diákhitel.  



 

 

64. EGB ülés: Az EGB következő ülésén Angyal Róbert helyett Paragi Miklós vesz részt..(15 

igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. május 21. (csütörtök) 18:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2009. május 19. (kedd)  

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     héten 

Egyetemi Gazdasági Bizottság:        2009. május 15. (péntek) 8:00 

Szenátusi Oktatási Bizottság:           2009. május 19. (kedd) 14:15 

Tudományos Bizottság:                    héten 

BME Fesztivál megbeszélés:              2009. május 21. 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:          2009. május 19. (kedd)  

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. május 14. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Nyári kollégiumi díjak Paragi Miklós 

2. GMF SZMSZ módosítása Paragi Miklós 

3. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása Angyal Róbert 

 


